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det mystiska grejer! När museet förbereder en utställning om Egypten börjar oförklarliga olyckor ske. Kan det
ha med en viss mumie att göra? Ett solklart fall för Tilde, Viktor och hunden Åtto! Norska deckarstjärnan Jørn

Lier Horsts lättlästa böcker om Dubbeldeckarna lovar spänning från första till sista sidan. De färgrika
illustrationerna är signerade Hans-Jørgen Sandnes.På museet är man i full färd med att planera en utställning
om det gamla Egypten. Huvudattraktionen kommer att vara en flera tusen år gammal mumie. Men under
förberedelserna börjar underliga saker och ting hända… Olyckor som inte går att förklara… Kan ryktena
stämma? Vilar det en förbannelse över mumien eller vill någon sabotera utställningen? I så fall vem?

Dubbeldeckarna Tilde och Viktor och hunden Åtto är på plats och som vanligt när de ställs inför ett nytt fall
gör det allt för att komma till botten med mysteriet.
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